
Wiśniowski Orszak Trzech Króli. 

Od czterech lat z rzędu w Wiśniowej 6 stycznia w święto Objawienia Pańskiego formuje się  

barwny korowód przebierańców w postacie biblijne, literackie, historyczne. Rodziny, klasy, grupy 

wspólnotowe charakteryzują się na: rycerzy, damy dworu, pastuszków, aniołów, diabłów, króli, 

pątników i inne wymyślne i oryginalne przebrania.  

Orszak oparty jest na przekazie Biblijnym. Wyrażamy w ten sposób swoją wiarę w Boże 

Narodzenie. Jest to religijna, społeczna, edukacyjna oddolna impreza, której celem jest promocja 

postawy religijnej, obywatelskiej, poczucie więzi ze społeczeństwem, gminą, szkołą i uczczenie 

święta. Tego roczne  hasło przewodnie Orszaku: „Nade wszystko miłosierdzie – Miłość. Pokój. 

Przebaczenie”, wymownie koresponduje z Nadzwyczajnym Rokiem Miłosierdzia, jubileuszem 1050 

rocznicy Chrztu Polski. Podczas Orszaku pojawiły się także symbole nawiązujące do Światowych Dni 

Młodzieży w Krakowie w tym roku, a także do jubileuszu 650-lecia powstania Wiśniowej i dwóch 

innych miejscowości w naszej gminie: Niewodnej i Markuszowej. 

Środowy poranek zachęcał pogodowo do wspólnego spaceru. Delikatny mrozik z miłym 

słońcem uatrakcyjniały przemarsz od Zespołu Szkolno- Przedszkolnego do kościoła NMP Królowej 

Świata w Wiśniowej. Po uformowaniu się Orszaku, ks. Marek Gliwa (inicjator tych działań) powitał 

zebranych, wyjaśnił idee wspólnego maszerowania i zachęcał do chóralnego kolędowania, a także do 

obejrzenia po drodze kilku scenek rodzajowych przygotowanych przez Katolickie Stowarzyszenie 

Młodzieży parafii Wiśniowa. Te krótkie etiudy teatralne w treści wyrażały odwieczną walkę dobra ze 

złem, sprzeciwianiu się obojętności i nihilizmowi, zagrożeniom współczesnego świata, aby wreszcie 

na koniec wędrówki przeżyć radość Bożego Narodzenia. W czasie Orszaku śpiewy kolęd prowadziła 

schola parafialna pod kierunkiem Ewy Grzebień, natomiast o bezpieczeństwo zadbali druhowie 

strażacy z Wiśniowej i Jazowej, oraz policja.  

Orszak prowadzili Trzej Mędrcy, wśród licznych uczestników znaleźli się uczniowie Zespołu 

Szkolno- Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej, Gimnazjum im. Orląt Lwowskich, przedstawiciele 

samorządów wiejskich, reprezentanci samorządu gminnego: Marcin Kut- wójt Gminy Wiśniowa, 

Wanda Gąsior- przewodnicząca Rady Gminy, Beata Włodyka- dyrektor ZSP z gronem pedagogicznym, 

Małgorzata Tęcza- z-ca dyr. ZSP, Maria Basamania- z-ca dyr. Gimnazjum, Michał Salamon- sołtys 

Wiśniowej z Radą Sołecką, Maria Mikuszewska- przew. KGW Wiśniowa, Piotr Ciosek- prezes OSP 

Wiśniowa, Renata Rymarska Wójtowicz sołtys z Jazowej, Celestyn Dziok- prezes OSP Jazowa, Agata 

Lodarska- sołtys z Oparówki, Krystyna Wilk- przew. KGW Oparówka z  kolorową grupą przebierańców 

z gwiazdorem. Po drodze do Orszaku dołączały rodziny i inni którzy solidarnie chcieli zamanifestować 

religijność i wspólnotę m.in.: Piotr Myćka –radny Rady Powiatu z rodziną, rodzina Skwierzów, 

Pastuszaków, Urbanków, Juraszów, Wójtowiczów, Czajów, Konickich, Wójcików, Lisaków, Lodarkich, 

Głodów, Modliszewskich, Tarczoniów, Ząbików, Irzyków, Łyszczarzów, Mikuszewskich, Wolaków  

i innych. 

Przed wejściem do świątyni pracownicy Ośrodka Kultury w Wiśniowej: Mariach Raś i Łukasz 

Lodarski rozdawali papierowe korony,  śpiewniki i naklejki. 

Zwieńczeniem Orszaku była Msza Św. w wiśniowskim kościele pod przewodnictwem ks. 

proboszcza Marka Matery, który z uznaniem odniósł się do wszystkich uczestników Orszaku, 

dziękując jednocześnie organizatorom i koordynatorom tej imprezy: ks. katechecie Markowi Gliwie, 

władzom samorządowym i wiejskim, dyrekcjom placówek oświatowych, organizacjom społecznym, 

strażakom, policjantom i pracownikom Ośrodka Kultury w Wiśniowej.  

Zaszczyt i przyjemność przewodniczyć zgromadzeniu, zrelacjonować i sfotografować Orszak 

miał- Grzegorz Tomaszewski. 


